
Nazwa województwa

Nazwa powiatu

Nazwa gminy

WK PK GK GT

kod TERYT

podaj pełny kod JST wpisz kod wpisz kod wpisz kod wpisz kod
od dnia 1 stycznia 

do dnia 31 marca (B1)

od dnia 1 kwietnia 

do dnia 31 grudnia (B2)

Rok podlegający analizie:  2018 3
kwota bazowa 

(zgodnie z ustawą budżetową na rok 

podlegający analizie)

2 752,92 2 900,20

od dnia 

1 stycznia do 

dnia 31 marca 

od dnia 

1 kwietnia do 

dnia 31 grudnia 

(kol. 3 x B1) (kol. 3 x B2) n x (kol. 4 x kol. 6) + (12-n) x (kol. 5 x kol. 7) (kol. 9 - kol. 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 nauczyciel stażysta 100% 2 752,92 2 900,20 1,20 1,40 46 453,03 39 153,53 -7 299,50 

2 nauczyciel kontraktowy 111% 3 055,74 3 219,22 1,36 1,51 56 216,62 61 897,74 5 681,12

3 nauczyciel mianowany 144% 3 964,20 4 176,29 14,01 13,25 664 637,91 636 433,80 -28 204,11 

4 nauczyciel dyplomowany 184% 5 065,37 5 336,37 19,03 19,16 1 209 385,62 1 213 903,62 4 518,00

24-01-2019

(data sporządzenia) (osoba sporządzająca
1
 (imię, nazwisko, stanowisko))

1
 Osoba, która faktycznie sporządziła sprawozdanie.

2
 Przedstawiciel organu prowadzącego w rozumieniu art. 91d pkt 2 Karty Nauczyciela

n - liczba miesięcy obowiązywania w roku podlegającym analizie kwoty bazowej B1

12-n - liczba miesięcy obowiązywania w roku podlegającym analizie kwoty bazowej B2

Aneta Dyczewska-Inspektor

(osoba zatwierdzająca
2
 (imię, nazwisko, stanowisko))

Wydatki poniesione w roku 

na wynagrodzenia w 

składnikach wskazanych w 

art. 30 ust.1 Karty 

Nauczyciela

Wójt Gminy Marcin Brzozowski

podaj pełny kod JST
Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

nie ma takiego powiatu

Kwota różnicy 

nie ma takiego województwa

nie ma takiej gminy

Lp.

Średnie  wynagrodzenie 

Suma iloczynów 

średniorocznej liczby etatów 

i średnich wynagrodzeń, o 

których mowa w art. 30 ust. 

3 Karty Nauczyciela, 

ustalonych dla okresów 

obowiązywania 

poszczególnych kwot 

bazowych

Średnioroczna liczba etatów 

ustalana dla okresów 

obowiązywania 

poszczególnych kwot 

bazowych 

Wskaźniki 

określone w 

art. 30 ust. 3 

Karty 

Nauczyciela
od dnia 

1 stycznia do 

dnia 31 marca 

od dnia 

1 kwietnia do 

dnia 31 grudnia 

Stopnie awansu 

zawodowego

Liczba miesięcy obowiązywania w 

roku podlegającym analizie kwoty 

bazowej B1

Wydrukowano  dnia: 2019-01-26


